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Veel dorpsgenoten maken van de nieuwjaarsreceptie
van het
kerkbestuur in 't Geboew gebruik om het bestuur en elkaar een
zalig Nieuwjaar te wensen.
Club Jong haalt de kerstbomen op stoken weer een groot
vreugdevuur in de 'beemden' CV de Waterratte roepen Marcel I
(van Loo) en zijn vrouw prinses Ans uit tot heersers over het Wa
terratterijk.
Sjeng Coemans en Mia Gelders uit Strucht vieren hun gouden
bruiloft.
Het verheugende dan wel verlossende bericht is er al heel snel:
'We hebben een nieuwe pastoor'. De oud-missionaris pater Frans
Mol van Mill HilI. We weten niet of dit betekent dat in de ogen van
het bisdom, Schin op Geul een missiegebied is maar wij zijn er
wel blij mee.
Prins Kay I (Hameleers) en prinses Roosje (Prikaerts) zijn de
nieuwe heersers over het Waterratjesrijk.
Peer Boselie vertelt ons over oude recepten. Dit zijn niet zoals
sommigen van ons gedacht hadden culinaire recepten, maar
recepten voor allerlei huismiddeltjes om kwaaltjes en andere bez
waren te verdrijven.
Hub Kroonen en Bertha Huijnen uit Engwegen vieren hun
gouden bruiloft. 4 maart De toneelvereniging "De
Vriendenkring"uit
Vilt voert in 't Geboew voor 165 liefhebbers van
volkstoneel de klucht "Ins kump d'r aap oet de moew" op.
Dré Kickken overlijdt op de gezegende leeftijd van 82 jaar. Dré
was in onze vereniging bestuurslid van het eerste uur. Mede door
zijn bijdragen voor het periodiek en het historisch onderzoek van
Schin op Geul en Oud Valken burg kreeg onze vereniging bekend
heid bij de inwoners en konden we uitgroeien tot de grootste
vereniging van ons dorp.
Tijdens de jaarvergadering
worden Wiebe Appelboom en Wim
Baetsen herkozen in het bestuur. Na de pauze vertelt Karin Daa
men over de bekende Valkenburgse schilder Charles Eijck. Zij
doet deze kunstenaar ondanks zijn bekendheid in deze streken
meer voor ons leven. 10 april. Droevige gebeurtenissen leiden
tot een geweldig gemeenschapsgevoel.
Ter intentie van John
Smeets en Ger van Weersch ondernemen ongeveer 140 bewon
ers een bedevaart naar Wittem. Zij hopen zo voor beiden
beterschap te bepleiten.
De met medewerking van de gemeente Valken burg aid Geul
geïnstalleerde computers in 't Geboew worden tijdens een in
formele bijeenkomst in werking gesteld.

27

22 april

Met 35 leden bezoeken we het Lim
burgs museum in Venlo. Voor
velen is het Limburgs museum een
ontdekking. Na het bezoek
aan het museum gaan we ook nog
eventjes de Venloose binnen
stad in.

30 april

10 mei
13 mei

18 mei

28 mei

3juni

28

De koningin benoemt Josephine van den Hove - Pluijmaekers,
beter bekend als José Pluijmaekers, tot lid in de orde van Oranje
Nassau. José is al ruim 25 vrijwilligster binnen de gemeenschap
van Schin op Geul. Zij is kerkmeester van de H. Mauritiusparo
chie, waarvoor zij onlangs herbenoemd werd voor 4 jaar.
Binnen de Fanfare St.Cornelius oefent zij een spilfunctie uit.
Zij is oprichtster van het Damescomité en coördineert alle
activiteiten. Daarnaast is zij al 35 jaar collectant voor het
Rheumafonds.
De heer en mevrouw Robroek- Finger vieren hun diamanten
bruiloft.
Gerda en Jo Funken tooien samen met Tonia Eijgelshoven weer
alle veldkruisen en kapellen in Oud Valkenburg en Schin op Geul
met een mooie meikrans. 17 mei 16 kinderen van groep 4 doen
in onze parochiekerk hun eerste H. Communie.
Struchter Boys vieren hun 75-jarigjubileum
met een receptie.
Hier huldigen zij een groot aantal jubilarissen:
tw. Jan Bock (40 jaar lid), Hein Pasmans (40 jaar lid), Frans
Souren (40 jaar lid), Lou Pasmans (40 jaar lid), Harry Frints (40
jaar lid), Wiel Coemans (25 jaar lid), Ludo Reuters (25 jaar lid),
Dave Pasmans (25 jaar lid), Wiel Becker (25 jaar lid), Roger Rik
ers (25 jaar lid), Ron Vonken (25 jaar lid) en Henk Hameleers (25
jaar lid).
Na 369 schoten schiet Grenadier Danny Leunissen uit Strucht
de vogel af. Hij is de trotse koning van St Mauritius voor het
jaar 2007. Bij de burgerschutters mag Frans Souren zich koning
voor 2007 noemen. Bij de vrouwelijke schutters kan Anny Leunis
sen, de moeder van de nieuwe koning, zich koning noemen. Voor
waar een koninklijke familie.
Samen met de bekende koks organiseert het damescomité van
de fanfare St. Cornelius alweer voor de tiende keer het Bourgon
dische Aspergefeest.
Deken Constant Clerx installeert
9juni
Frans Mol tot onze pastoor. Wij
wensen hem nog veel mooie
jaren in Schin op Geul.
10juni
Onder begeleiding de fanfare St
Cornelius en de schutterij St
Mauritius trekt de jaarlijkse
processie door Oud Valkenburg

naar de drie beeldjes.
Weer onder begeleiding van de fanfare St Cornelius en de
schutterij St Mauritius trekt de jaarlijkse processie door de mooi
versierde straten van Schin op Geul naar het kapelletje in
Schoonbron.

17 juni

24 juni
3juli

4 juli
21

tjm

28 juli

29 juli

6 augustus
8 augustus
13 augustus

Bij gelegenheid van de Schaesbergergank
draagt pastoor Frans
Mol de H. Mis op onder de majestueuze bomen van de Kluis.
Net op tijd voor de grote vakantie stelt wethouder Bert Dauven de
nieuwe speeltoestellen van het speeltuintje aan de
Mauritiussingel in gebruik.
Na 55 jaar moet het mannenkoor Inter Nos noodgedwongen het
vertrouwde repetitielokaal van hotel Salden. verlaten.
De jeugdleden van Club Jong gaan op zomerkamp in de blokhut
'De Koeberg'in het Noord-limburgse Baarlo.
In het kader van de feestelijkheden van hun 40jarige jubileum
organiseert het IVN in hun heemtuin: de kasteeltuin een vlaaien
bakdag.
Zef Schrijvers en Lenie Huntjens uit Schoonbron vieren hun
gouden bruiloft.
Lei Philippi en Tinie Pieters uit de Grachtstraat vieren hun
gouden bruiloft.
Bert Peeters uit Landgraaf start als nieuwe directeur van de
basisschool.

8- 16 sept
11 september

Het Corneliusoctaaf wordt in de kerk gevierd.
Hub Stohr bereidt ons voor op ons bezoek aan de stad Keulen.
Keulen is een oude Romeinse stad met een rijke middeleeuwse
geschiedenis. Dhr. Stohr maakt ons op zijn bekende gedegen en
enthousiaste manier duidelijk hoe Keulen geworden is zoals het
is.

14 september

Tijdens hun Corneliusfeest mag de fanfare drie leden in het
zonnetje zetten. Jos Scheijen, Wiel Maessen en Wiel Ruijpers zijn
40 jaar lid van de vereniging.
Samen met de leden van het LGOG heuvelland bezoeken we
met 36 leden de stad Keulen. Dit gebeurt met stralend weer. We
genieten van de wandeling en de vele mooie kerken en
gebouwen in Keulen.
Tijdens het patroonsfeest van de schutterij St Mauritius mag de
schutterij maar liefst vijf jubilarissen huldigen. Hub van den Hove,
Mark Lenoir, Roger Lemmens, Rob Braeken en Rob Bovens zijn
25 jaar lid van de schutterij.
Ook neemt de vaandrig het nieuwe, door Sef en Ina Swillens,
gemaakte vaandel in ontvangst.
Sjir Boon en Christien Funcken uit de Hoogbeek vieren hun
gouden bruiloft.
Rik Lebon uit de Grachtstraat wordt door de leerlingen van groep
6, 7 en 8 van de basisschool voor een jaar gekozen tot "junior
burgemeester" van Schin op Geul. Hij krijgt assistentie van de

15 september

22 september

24 september
8 november

29

9 november

17 november

10 november

28 november

1 december
24 december
26 december
26 december
25-31 dec

"juniorwethouders": Joep van Rennes, Lowiek Frissen en Jordy
Hoven.
In de St. Maartensoptocht van Club Jong trekken de kinderen
met lampions en fakkels in een St. Maartensoptocht door het
dorp.
Leo van Weersch dirigeert 25 jaar het mannenkoor Inter Nos.
Om dit te vieren, organiseert het koor een jubileumconcert in de
Polfermolen.
Onze vereniging maakt met 32
personen een excursie naar
Raeren. De deelnemers
genieten ondanks het regen
achtige weer van de wandeling
rond het dorp. Na de koffiepauze
bezoeken we het pottenbakkersmuseum. Hier worden we door
twee charmante gidsen ingewijd
in de rijke pottenbakkershistorie "
van Raeren. Zo komen we te weten dat de kruiken op de
schilderijen van Pieter Breughel gemaakt zijn in Raeren. In het
museum is de ontwikkeling en de neergang van de pottenbakker
snijverheid in Raeren mooi in beeld gebracht.
Ons lid Jo Sijben krijgt voor zijn vele verdiensten als dirigent de
pauselijke onderscheiding Bene Merenti. Hij was alles bij elkaar
meer dan dertig jaar dirigent van verschillende kerkelijke
zangkoren. Jo stond voor het gemengd kerkelijk zangkoor in
Schin op Geul, het kerkelijk zangkoor in Wijlre en sinds 1995
voor het gemengd kerkelijk zangkoor in Berg en Terblijt.
Fanfare St Comelius geeft een muziek artistiek concert in de
Polfermolen. Hierbij treden veel artiesten uit het dorp op.
Op kerstavond spelen muzikanten van de fanfare op diverse
plaatsen in het dorp kerstliederen.
12 zangers en zangeressen van de Filharmonie uit St Petersburg
luisteren onder veel belangstelling de mis van half elf op.
Een ensemble van de fanfare luistert de H. Mis in Oud Valken
burg op.
Veel kijkers maken gebruik van de gelegenheid om de mooie
kerststal in de kerk te bewonderen.

samenstelling: Maria Huntjens-Rikers, Wim Baetsen
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